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Inleiding 

Mi litimapim biknem bilong yu,  

Yu yet yu God, yu Bikpela.  

Yu Nambawan, yu antap olgeta,  

Yu wanpela, yu Bikpela. 

Op de wijs van ‘Hoe groot zijt Gij’ hebben we dit Tok 

Pisin lied nu al in meerdere Nederlandse kerken mogen 

zingen. We waren op verlof! 

 

Aankomst Nederland 

Op dinsdag 2 april kwamen we na een reis van 38 uur 

moe maar zeer blij aan in het koude Nederland. Warme 

knuffels volgden van familieleden, en we konden gelijk 

drie kindjes bewonderen die in onze afwezigheid waren 

geboren. Een bijzonder rijk moment!  

De eerste week is alles wennen, en toch ook weer niet. 

Nederland blijft wel hetzelfde, maar wij zijn anders 

gewend. De meeste dingen zijn heerlijk: de eerste keer 

als gezin op de fiets, de eerste frikandel, familie en 

vrienden die langs komen. 

We mochten verblijven in het huis van onze (schoon) 

ouders in Laag Zuthem terwijl zij tijdelijk naar een huisje 

op het platteland waren verhuisd en de jongens konden 

naar de plaatselijke school de Linde. Ze hebben geen 

leerplicht, maar konden op deze manier een ‘echte’ 

schoolse setting ervaren, kregen ritme in hun dag in 

plaats van met onze drukte mee te hoeven en kregen 

nieuwe vaardigheden mee.   

 

Negen weken verlof 

De afgelopen weken waren niet alleen gevuld met 

familie, vrienden & lekker eten. Er was een hele lijst aan 

benodigdheden opgesteld die we graag mee terug 

zouden nemen naar PNG. Denk aan kleren voor iedereen 

voor de komende twee jaar, schoenen/laarzen, 

spelletjes en nieuw knutselmateriaal voor het 

thuisonderwijs. En er werden alvast Sinterklaas en 

verjaardagcadeautjes ingeslagen.  

www.DeKnigges.nl 

Groep 1, 2 en 3 van de Linde. Onze jongens hebben echt genoten 
van het naar school gaan en van alle klasgenootjes. 

Heerlijk weer eens op de fiets door de natuur. 
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als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl. Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u 
doorgeven aan adres@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om de familie Knigge gaat. 
 

Daarnaast hadden we een heel aantal dingen te doen: 

paspoorten verlengen van onze jongens, gehoor- & 

oogtesten, vaccinaties en tandarts-bezoek. Micha wou 

dolgraag zijn zwemdiploma halen (en dat deed hij ook!). 

De huisarts heeft Harriëtte na twee jaar eindelijk van 

een irritant kwaaltje afgeholpen met de juiste 

medicijnen. Op dit soort momenten besef je wat voor 

wereld van verschil we leven.  

Tot slot hadden we vele presentaties in kerken (Laag 

Zuthem, Lelystad, Zwolle-Zuid, Wijhe, Amersfoort), 

mochten we langs bij de plaatselijke basisschool voor 

een presentatie, mocht Wilfred presenteren bij MAF 

business club, zijn er 4 interviews gehouden en was er 

een Knigge ontmoetingsdag geregeld. 

 
Onwerkelijk 
We hebben de afgelopen tijd heel veel vragen 

beantwoord en aan heel veel mensen ons verhaal 

mogen vertellen. Soms kunnen we bijna niet geloven dat 

het leven in PNG ook bestaat. Het is zó fundamenteel 

anders dan ons leven in Nederland, een hele gescheiden 

wereld. En tegelijkertijd één wereld, want we mogen er 

weer naar toe terug! Gelukkig kijken we uit naar weer 

aan het werk te gaan. Ons leven in PNG is anders, maar 

we hebben het goed. We voelen heel duidelijk dat PNG 

de plek is waar God ons wil hebben op dit moment. We 

hebben zin om ons werk weer op te pakken, te vliegen 

voor MAF, ons te verbinden met de lokale mensen en te 

genieten van wat het leven ons daar geeft. Een beetje 

meer terug naar de basis, veel zelf maken, creëren en 

flexibel durven (moeten?) zijn… We zullen de vrijheid en 

het gemak van Nederland weer even missen, en al die 

fijne Nederlanders natuurlijk.  

We weten inmiddels ook dat we naar hetzelfde plekje 

terug mogen waar we voor ons verlof woonden. Een 

stadje in het noorden van PNG dat Wewak heet, en waar 

we de afgelopen 5 maanden hebben gewoond. Het is 

een opluchting niet meer van plek te hoeven te 

verhuizen, nu hopen we de twee komende jaren in ieder 

geval in Wewak te wonen en daar ons leven verder op 

te bouwen.  

 
Bedankt! 

We willen u heel hartelijk bedanken. We hebben vele 

spullen en warme kleren mogen lenen. We mochten 

zelfs een auto lenen! We hadden een hele groep lieve 

mensen die wel even op de jongens konden letten als wij 

weer druk waren. Onze TFC heeft van alles voor ons 

geregeld. U heeft meegeleefd, u bid mee, u geeft 

financieel zodat wij door kunnen vliegen. We hopen dat 

u onze dank kunt voelen vanaf deze plek, en we hopen 

dat u weet hoe u ons hierdoor hebt bemoedigd. 

 

Hartelijke groet,  

Wilfred & Harriëtte 

Micha & Ruben 

 

 

 

Wilt u danken… 

1. Voor een heel fijn verlof. 

2. Voor zoveel mensen die ons hebben geholpen. 

3. Voor de jongens, dat het goed met hun gaat. 

 

Wilt u bidden voor… 

1. Goed kunnen settelen in Wewak. 

2. Voor kracht om de komende twee jaar ons 

werk zo goed mogelijk te kunnen doen. 

www.DeKnigges.nl 
www.facebook.com/deknigges 
www.maf.nl/knigge 
familie@deknigges.nl 
 
Steunfondsrekening: 
NL82ABNA0482292202 
t.n.v. MAF Nederland 
o.v.v. Steunfonds Knigge 

Onze held heeft zwemdiploma A, B en C gehaald in slechts 14 
zwemlessen. Zowel Micha als de badmeester en –juffen genoten 
van de training. 

http://www.maf.nl/

